
                                                                                                

 

TS-mit-01                                                 AC-Mobil d.o.o. 
Tehnična služba 

Telefon: 01 5883 282 -- e-mail : jani.novak@ac-mobil.si 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZAHTEVEK - PROŠNJA ZA IZDAJO DUPLIKATA » IZJAVE O USTREZNOSTI IN 
TEHNIČNI BREZHIBNOSTI VOZILA ali POTRDILA O SKLADNOSTI VOZILA« ALI  

IZDAJA IZJAVE S TEHNIČNIMI PODATKI VOZILA 

 
Podatki, potrebni za izdajo nadomestne izjave ali tehničnih podatkov : 
 
Vozilo - tip, oznaka vozila:________________________________________________ 
Številka šasije : ________________________________________________________ 
Številka motorja (tip in serijska št. motorja):  _ _ _ _ _ - ________________________ 
    (Podatek je na motorju ali na tipski tablici vozila)                   (tip motorja)          (serijska številka motorja) 

Leto izdelave : ______________  Datum prve registracije v SLO : ________________  
 
Dovoljene osne obremenitve – velja samo za vozila do modelnega leta 2003:                    
 (Podatek prepišite iz tipske tablice 
vozila, katera je pod motornim 
pokrovom na požarni steni ali na 
levem ali desnem koloteku.) 
 
 

(primer)  
   

 
______________ kg 
______________ kg 

1- ______________ kg 
2-  ______________ kg 

Obvezna je priložitev :      
1. Kopije prometnega dovoljenja     
2. Št. »Izjave o ustreznosti vozila« – velja za vozila prvič registrirana pred 1.1.2004     
(številko dobite na upravni enoti, kjer je bilo vozilo prvič prijavljeno - glejte prometno dovoljenje):  

Izjava št.: _____________________   (vpišite številko) 
 
Plačnik nadomestne izjave ali izjave s teh. podatki vozila : 
 
Ime in priimek : ________________________________________________________ 
Naslov (ulica) :  ________________________________________________________ 
Kraj in poštna številka : __________________________________________________ 
Dosegljiv na telefon št.: __________________________________________________ 
Davčna št. zavezanca (če je davčni zavezanec) :_____________________________ 
 
Lastnik vozila je: (če je lastnik vozila tudi plačnik napišite »Enako«)           
 
Ime in priimek: _______________________________________________ 
Naslov: _____________________________________________________ 
Poštna številka in kraj :_________________________________________ 
 

Št. transakcijskega računa AC-Mobil d.o.o, Baragova 9, Ljubljana pri: 
Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana 

SI56 0292 1001 2042 497 
 
- Plačilo nadomestne »Izjave o ustreznosti vozila« – (duplikat že izdane izjave):    40,00 €   (DDV že vključen)  
- Plačilo izdaje »Izjave z osnovnimi tehničnimi podatki o vozilu« od MY 2006:     40,00 €   (DDV že vključen) 
- Plačilo izdaje »Potrdila s ECE/eec direktivami in tehničnimi podatki o vozilu«: 122,00 € (DDV že vključen) 
  (v primeru uvoza vozila iz tujine ali izvoza v tujino) 

- Plačilo izdaje »COC/NTA dokumentov za vozila iz 
individualnega uvoza ali zaradi izvoza vozila v tujino«         175,00 € (DDV že vključen) 
- Plačilo izdaje potrdil z osnovnimi tehničnimi podatki vozila do MY 2006:        45,00 €  (DDV že vključen) 

 
 
 
Datum:  ____________________                    Podpis naročnika:_________________                                                    


